Project ‘De Cirkel/De Duim’ Pannerden
Bouw-Nieuws, woensdag 17 oktober 2018

Bouw-Nieuws
Periodiek ontvangt u, als één van de gebruikers van Sociaal Cultureel Centrum ‘De Cirkel’, dit bouwjournaal. Zo
blijft u op de hoogte over werkzaamheden in en rond ‘De Cirkel’.
Hoe is het nu
1. Een aantal gebruikers, zoals de koren en de EHBO, hebben al kasten ingericht zodat zij na de
herfstvakantie met hun activiteiten kunnen beginnen;
2. Het Welkomhuis gaat vanaf maandag 29 oktober a.s. inrichten en zo spoedig daarna starten met hun
activiteiten in ‘De Cirkel’;
3. Vandaag, woensdag 17 oktober, is de blusapparatuur in ‘De Cirkel’ opgehangen;
4. Vandaag, woensdag 17 oktober, worden de ontruimingsplattegronden aangebracht;
5. Op maandag 22 oktober a.s. wordt het brandwerende glas geplaatst bij de Schutterij;
6. De zogenaamde ‘sectionaaldeuren’ worden vrijdag 26 oktober a.s. geplaatst bij de doorgang tussen ‘De
Cirkel’ en de Schutterij; daarna kan ter plaatse het schilderwerk worden uitgevoerd en kunnen de
rolluiken worden gemonteerd;
7. In het weekend van vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober a.s. zullen de marmoleumvloeren in de was
worden gezet;
8. De cilinders voor de nieuwe sloten worden op dinsdag 30 oktober a.s. gemonteerd.
Vervolg
Wat punten van aandacht in deze:
1. Conform de bij u bekende ‘inrichtingstekening’ (hangt ook op in ‘De Cirkel’) kunt u inrichten; doe dit
altijd in overleg met Jan Kruitwagen;
2. Voorlopig (tot 30 oktober a.s.) kunt u nog de ‘oude’ sleutel van ‘De Cirkel’ gebruiken;
3. Dinsdagavond 30 oktober a.s. om 20.00 uur is het instructiemoment voor de uitgifte van de nieuwe
sleutels. Jan Kruitwagen is deze avond hiervoor tussen 20.00-22.00 uur in ‘De Cirkel’ aanwezig. Naast
de uitgifte van de nieuwe sleutels, geeft de heer Kruitwagen een instructie over de bediening van de
nieuwe inbraakinstallatie. Verder maakt hij deze avond, in overleg met alle gebruikers/instellingen, een
inrichtingsplan voor de beide zolders;
4. In het vernieuwde gebouw is bekabeling voor WIFI aanwezig; wél dient u als instellingen/gebruikers in
onderling overleg afspraken te maken over het realiseren van een WIFI-versterker;
5. Wij (gemeente) leggen op dit moment de laatste hand aan het opstellen van een Bedrijfsnoodplan.
Deze ligt voor ieder beschikbaar op de daarvoor aangegeven plek in de keuken;
6. In de keuken is koffievoorziening aanwezig.
We benadrukken: in een tijd van ‘inhuizen’ heb je altijd te maken met allerlei praktische vragen waar u
tegenaan loopt. Dat is niet bijzonder. In overleg met Alice Sessink: mogen wij u vriendelijk vragen om met uw
praktische vragen rechtstreeks naar Jan Kruitwagen te gaan? Daarmee voorkomen we dat Alice belast wordt
met allerlei ‘bouwperikelen’. Dank voor uw medewerking!
We herhalen nog even: contactpersoon voor het ‘inhuizen’ is de heer Jan Kruitwagen.
Nog enkele andere dingen

De concept-huurcontracten krijgt u deze
‘huurovereenkomsten’ is de heer Arno Leenders.
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Vragen?
Aanspreekpunt bouwzaken: Rokus van den Akker via rokusremake@gmail.com
Aanspreekpunt inhuizen: Jan Kruitwagen via j.kruitwagen@zevenaar.nl
Aanspreekpunt huurcontracten: Arno Leenders via a.leenders@zevenaar.nl
Vragen betreffende het totale project: Marius-Jan Breugem via m.breugem@zevenaar.nl.
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